
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Membangun pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi 

pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Ditengah-tengah gencarnya tuntutan dan suara untuk membangun Indonesia 

baru yang lebih demokratis di bawah pemerintahan yang oportunis, arogan dan 

mau menang sendiri yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip 

demokrasi yang mengembangkan nilai kebebasan, kesamaan, persaudaraan, 

kejujuran dan keadilan. Padahal harus diakui, mereka memiliki kualifikasi 

pendidikan formal yang tinggi. Fenoman ini tentu sangat menarik untuk 

dibahas permasalahan yang ada, karena adanya kecenderungan asumsi tinggi 

rendahnya tingkat pendidikan yang kurang memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tumbuhnya iklim demokrasi yang sehat. 

Menurut Sorensen, (2003). Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintah 

oleh rakyat. Istilah demokrasi berasal dari gabungan dua kata bahasa yunani; 

demos (rakyat) dan kratos (pemerintah). Definisi ”pemerintah oleh rakyat”. 

Jalan konkrit untuk mengorganisasikan bentuk pemerintahan ini dan intensif 

selama beberapa abad, sebuah ide mengenai wajah pokok yang relevan dengan 
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dunia dewasa ini dan pemahaman mengenai bagaimana kondisi ekonomi, 

sosial dan budaya mempengaruhi kualitas demokrasi. 

Budaya demokrasi haruslah menjadi langgam/gaya hidup bagi setiap 

warga bangsa baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Budaya demokrasi menjadi jalan hidup bangsa Indonesia, sebab hanya dengan 

cara itulah demokrasi berdasarkan Pancasila dalam bidang politik, ekonomi 

ataupun sosial benar-benar dapat kita jalankan. Agar mampu bertindak sesuai 

dengan budaya demokrasi, kita harus menyakini prinsip bahwa pada 

hakikatnya setiap orang itu sana harkat dan martabatnya, dengan keyakinan 

semacam itu kita dapat memberikan perlakuan dan penghormatan yang sama 

bagi setiap orang dan memegang teguh prinsip tersebut ataupun bertutur-kata 

secara berabad akan lebih mampun bertenggang rasa dengan orang lain. 

Demokrasi harus menjadi jalan hidup atau prinsip yang menjiwai 

tindakan kita dalam segala bidang mecakup sikap dan perilaku demokratis 

yang dapat dipelajari dan dibiasakan, karena itu kita perlu belajar sungguh-

sungguh dan berupaya membiasakan diri agar selalu bersikap dan berperilaku 

demokratis. Hal ini bisa kita mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu dalam 

lingkup keluarga, dalam pergaulan dan kegiatan di sekolah atau masyarakat 

sekitar. 

Ulhak, Zia (2009). Kehidupan sekolah merupakan jembatan atau transisi 

bagi anak dalam rangka penanaman nilai demokrasi dalam diri seorang anak. 
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Hal ini dilakukan di sekolah merupakan pengganti orang tua dalam mendidik 

seorang anak. 

Penanaman nilai demokrasi ini biasanya dilakukan dengan mengajarkan 

kepada anak nilai demokrasi misalnya melalui pembelajaran di kelas. Tetapi 

sering dengan perkembangan waktu seringkali dirasakan kurang. Oleh karena 

itu dalam rangka untuk mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi yang telah 

diajarkan sekolah memberikan sarana kepada peserta didik berupa organisasi-

organisasi. Organisasi itu bertujuan mengajarkan kepada peserta didik untuk 

lebih bersifat demokratis, bertanggung jawab, serta menghargai sehingga ini 

diharapkan dapat berguna sebagai bekal peserta didik nantinya akan terjun 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari organisasi-

organisasi yang dapat melaksanakan nilai demokrasi di sekolah karena 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan suatu organisasi yang 

berada dalam lingkungan sekolah. 

Bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), partisipasi itu dapat 

dilakukan dengan menjadi anggota organisasi masyarakat (jika sudah sesuai 

syarat), atau juga berlatih menulis di surat kabar. Dengan aktif dalam 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) atau organisasi lain di sekolah atau 

masyarakat, siswa melatih dirinya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

kehidupan bersama. Latihan semacam itu merupakan modal yang baik, jika 

kelak mereka akan terjun ke masyarakat dan hendak menjalankan tanggung 

jawab mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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Menurut Ibu Puji Listyaningsih selaku Pembina OSIS serta sebagai guru 

PKn di SMK Bakti Purwokerto, menurutnya nilai demokrasi yang 

diterapkan/dilaksanakan di lingkungan sekolah SMK Bakti Purwokerto 

maupun dalam organisasi-organisasi yang ada di SMK Bakti Purwokerto 

antara lain: transparansi informasi, adanya kebersamaan baik sesama dewan 

pendidik maupun tenaga kependidikan, mengutamakan musyawarah untuk 

mencapai disetiap kegiatan-kegiatan sekolah, adanya penanaman sikap saling 

menghargai diantara tenaga kependidikan dengan siswa. Kegiatan sekolah ini 

seperti kegiatan pemilihan pengurusan OSIS, pemilihan pengurus 

ekstrakulikuler, kegiatan LDK, rapat rutin dan kegiatan outbond. Kegiatan-

kegiatan tersebut diadakan bekerjasama dengan pengurusan OSIS dengan guru 

agar kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan bersama untuk mencapai harapan 

yang diinginkan.  

Berdasarkan keterangan Ketua OSIS (Ratna Setianingsih) SMK Bakti 

Purwokerto bahwa nilai demokrasi sudah dilaksanakan/diterapkan dalam 

kegiatan OSIS SMK Bakti Purwokerto diantaranya: kegiatan pemilihan OSIS 

yang diadakan pada 1 periode atau 1 tahun sebelum semester 1, melaksanakan 

kegiatan LDK dan upgrading dan mengadakan rapat rutin untuk membahas 

agenda, rapat dilaksanakan 1 minggu 2x pertemuan pada hari senin dan rabu 

setelah proses pembelajara/pulang sekolah. Dari semua kegiatan yang sudah 

ada dalam OSIS SMK Bakti Purwokerto tidak menutup kemungkinan adanya 

kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan setiap kegiatan. 

 Implementasi Pendidikan Nilai..., Nur Umiyati, FKIP UMP, 2015



Maka peneliti ingin mengetahui implementasi pendidikan nilai demokrasi 

dalam meningkatkan kecerdasan emosional siswa melalui Organisasi Siswa 

Intra Sekolah (OSIS) di Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Purwokerto suatu 

hal yang sangat penting dan berperan dalam lingkungan sekolah maupun 

lingkungan organisasi-organisasi sekolah melalui Organisasi Siswa Intra 

Sekolah (OSIS).  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yang 

akan diuraikan dalam penulisan ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah Implementasi Pendidikan Nilai Demokrasi dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa Melalui Organisasi Siswa 

Intra Sekolah (OSIS) di Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Purwokerto ? 

2.  Kendala dan Solusi apa saja dalam Implementasi Pendidikan Nilai 

Demokrasi dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa Melalui 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di Sekolah Menengah Kejuruan 

Bakti Purwokerto ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Dari perumusan di atas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Mengetahui Implementasi Pendidikan Nilai Demokrasi dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa Melalui Organisasi Siswa 

Intra Sekolah (OSIS) di Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Purwokerto. 

2.    Mengetahui Kendala dan Solusi dalam Implementasi Pendidikan Nilai 

Demokrasi dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa Melalui 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di Sekolah Menengah Kejuruan 

Bakti Purwokerto. 

D.Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

1. Manfaat teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan memperkaya dan 

memberikan gambaran tentang implementasi pendidikan nilai demokrasi 

dalam meningkatkan kecerdasan emosional siswa melalui Organisasi Siswa 

Intra Sekolah (OSIS) di Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Purwokerto. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi sekolah 

Dapat digunakan sebagai sarana atau wadah bagi siswa dalam 

mengimplementasikan pendidikan nilai demokrasi melalui kegiatan 

OSIS. 

b. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan Bakti Purwokerto dapat mengimplementasikan pendidikan nilai 

demokrasi yang baik dalam proses pembelajaran sekolah, kegiatan OSIS, 

lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. 

c. Bagi osis 

Berguna untuk mengevaluasi apakah implementasi pendidikan nilai 

demokrasi efektif melalui kegiatan OSIS. 

d. Bagi peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang mengimplementasikan 

pendidikan nilai demokrasi dalam meningkatkan kecerdasan emosional 

siswa melalui osis di SMK Bakti Purwokerto 
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